RØMSJINGEN
Juni 2016

Utgitt av Rømskog kommune
- skogens ro gir liv og vekst
ÅPNINGSTIDER:
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag og torsdag
kl. 12.00-18.00
Fysioterapien – 97 51 92 26
Alle hverdager kl. 09.00-15.30
Helsesøster:
Onsdag kl. 09.00-15.30
Barnevernsvakt i Indre Østfold
(utenom kontortid) 91 38 92 93
Lege – tlf. 69 85 90 85
Mandager kl. 12.00-17.00
Onsdager kl. 09.00-12.30
Åpen time onsdager kl. 10-11
Gjensidige: 69810180
Etter avtale
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag 09.00-15.30.
Torsdag etter avtale
Spisepause kl. 11.00-12.00
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Ordføreren har ordet
Resultatet av innbyggerundersøkelsen er nå kjent. Jeg vil takke for
stort engasjement med en oppslutning på 74,8 %.
51,3 % har sagt nei til sammenslåing og 46 % har svart ja. 2,7 %
vet ikke. 25 % har altså ikke svart, og har med det sagt at dette får
dere som er folkevalgte ta dere av.
Man skal være forsiktig med å tolke tallene. Rømskog har få innbyggere
og små endringer gir store utslag. Jeg tillater meg allikevel noen
betraktninger. Jeg merker meg at flertallet av de som har svart, ikke
ønsker en kommunesammenslåing. I antall utgjør dette 22 flere enn de
som ønsker å danne en ny kommune. Det betyr 11 stemmer fra likt resultat
mellom JA og NEI. Mer er det ikke.
Jeg har tidligere sagt at jeg håpet på et tydelig svar. Resultatet gir etter
min mening ikke det. Dette blir en sak for politikerne – ene og alene.
I vår politiske vurdering er vi, etter min mening, nødt til å ta hensyn til den
økonomiske virkelighet som er som følger:
-

Økte utgifter til kjøp av plasser i ny U-skole og Helsehus
Lavere renteinntekter pga bruk av fond
Tap av utbytte fra Østfold Energi
(dårlige prognoser på utbytte)
Sikre «buffer» i budsjettet (anbefalt 1,75% netto dr.)

1,5 mill
0,5 mill
1,0 mill
1,0 mill
4,0 mill

I tillegg til dette kommer virkningen av nytt inntektssystem. Regjeringens
forslag, som har politisk flertall i Stortinget, vil føre til at Rømskog
kommune vil miste 1,4 mill. Inntektsgarantien sikrer imidlertid at vi ikke
mister mer enn ca kr 200 000 pr år, til vi har nådd 1,4 mill. Disse
reduksjonene skal håndteres innenfor et driftsbudsjett på 52 mill. Dette må
bety nedbygging av tjenestetilbudene i Rømskog, dersom en velger å
fortsette som egen kommune.
En oversikt over virkningen av det nye inntektssystemet viser at
Rømskog er en av de 10 kommunene i landet som straffes hardest.
Kommunalminister Sanner sier selv at det nye opplegget skal «straffe»
små kommuner i sentrale strøk som ønsker å stå alene. Dersom
kommunestyrets flertall skulle gå for å fortsette som egen kommune, så
medfører dette en stor forpliktelse til å drive kommunen videre. Vi vet jo at
det har vært vanskelig nok å få folk til å stille opp for å ta politiske verv i
tider med god økonomi, og da velferdstilbudene kunne bygges opp. Det
blir ikke lettere når økonomien svikter og tilbudene må reduseres.
Avtalen med Aurskog-Høland kommune innebærer at basistilbudene i
Rømskog skal videreføres. Avtalen forutsetter imidlertid at vedtak om
sammenslåing gjøres før 01.07.16. Etter dette har vi ingenting å falle
tilbake på.

For å bøte på dette, kan kommunen innføre eiendomsskatt. En skatt på
nivå med Aurskog-Høland kommune (2 promille), vil gi kommunen en
inntekt på ca kr 500 000/år. Det gis anledning til å øke dette 3,5 ganger.
Det vil gi ca 2,5 mill i økte inntekter for kommunen.
I tillegg står Rømskog kommune foran store investeringer. Ikke minst innen
vann- og avløpssektoren. Utgifter som må bæres av innbyggerne gjennom
betydelig økning i de kommunale avgiftene. Dette er et dårlig utgangspunkt
for nyetableringer.
I rådmannens utredning påpekes det framtidig utfordring i å rekruttere og
beholde nødvendig fagkompetanse i små fagmiljøer. Rømskog kommune
er som kjent også avhengig av kjøp av tjenester fra andre kommuner og
interkommunale selskap, og det til en pris vi kan betale. Med et
kommunekart vi ennå ikke kjenner, er mye av dette derfor uavklart.
Jeg hadde håpet at vi aldri skulle kommet opp i denne situasjonen.
Statlige overføringer som ikke samsvarer med utgiftsøkninger og
oppgavemengde over flere år, knebler etter hvert en liten kommune. Nytt
inntektssystem forsterker dette ytterligere. Her har ikke
kommunalministeren lagt opp til frivillighet slik det er frontet.
Uansett kommer det nå et skifte. Det blir ikke som det har vært.
Rømskogs stilling slik den har vært fram til i dag, er ikke alternativet til en
sammenslåing. Jeg ser det som mitt ansvar å gi Rømskog best mulige
betingelser i framtida, og at bygda Rømskog fortsatt skal bli den gode
bygda å leve i.
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Offentlig ettersyn - Forslag til domsutvalg
For valgperioden 01.01.2017 - 31.12.2020
I samsvar med Domstollovens § 68 har formannskapet den 18.5.16
avholdt forberedende møte og avgitt forslag til oppnevning av:
• lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting Lagmannsrett m/
reserver
• meddommere til Heggen og Frøland Tingrett m/reserver
• jordskiftemeddommere til Østfold Jordskifterett m/reserver
Enhver som har noe å innvende mot det utlagte forslaget anmodes om å
underrette formannskapet om dette senest 6.6.16.
Innvendingen/klagen sendes:
Rømskog kommune, Engehaget, 1950 Rømskog.

Politiske møter:
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte

6. juni
20. juni

Rømskog legekontor er stengt mandag 6. juni.
FERIE SOMMEREN 2016:
Legekontoret har stengt uke: 28 og 32
Lege treffes på Bjørkelangen legekontor 63852692
Helsesøster har ferie i uke: 27, 28 og 29
Helsesøster treffes på Bjørkelangen hele sommeren fra uke
26 – 32 på telefon 63852692.
Fysioterapeut har ferie i uke: 27, 28 og 29
Ergoterapeut har ferie i uke : 30, 31 og 32
Ved øyeblikkelig hjelp ring 113 eller legevakta 116 117

Velkommen til kafén i juni.
Åpningstider er som vanlig :
Torsdag kl. 10-18- Torsdager serveres suppe etter kl. 15.00
Fredag kl. 10-15
2. Juni – kyllingsuppe - 9. Juni - blomkålsuppe
16. Juni - gulaschsuppe
Bestill gjerne på forhånd :91566925. Nå har jeg også
kylling/rekesalat og kuleis .
kafèn har sommerstengt fra 18. juni.
Takk for dette halvåret, jeg ønsker dere alle en god sommer /
Maria

Flyktningefadder?
Har du mulighet for å være med å bidra til at flyktninger som
kommer til Rømskog kan trives og finne seg godt til rette?
Er du ei jente og ca. 13 år?
Er du (gutt/jente) på 20-30 år?
Er du ei dame og ca. 45-55 år?
Da trenger vi deg!
Da kan du melde deg som fadder for en eller flere flyktninger til
frivilligsentralen@romskog.kommune.no, 98 26 76 28 eller
komme innom på biblioteket på tirsdager kl. 08.00-15.30.
Hilsen Annemieke, frivilligsentralen

TAKK FOR MEG.
Kjære sambygdinger.
1.juni er en milepel i livet mitt. Da er en tid som ansatt i Rømskog
kommune over. Allerede i 1975 fikk jeg være med å opprette
hjemmesykepleien, og etter hvert etablere et alderspensjonat som i dag er
vårt eldresenter. Det har vært en enorm utvikling og vekst innen helse og
omsorg gjennom 40 år!
Jeg har møtt mange av dere innbyggere i forskjellige livssituasjoner og det
har gjort jobben meningsfull. Som leder i en liten kommune har jeg hatt
nærhet til brukere, pårørende og ansatte, noe jeg har satt stor pris på.
Det har vært meningsfylt at jeg har fått anledning til å lede en så viktig
tjeneste som helse og omsorg er. Alle kommer vi i berøring med tjenesten,
hvert fall ved starten og slutten av livet.
Utenom fødsel og død ønsker vi ikke å ha noen kontakt med tjenesten,
men ofte trenger vi den allikevel.
Nå er fokuset mye mer på forebygging og livsstil, nettopp for å unngå
sykdommer og plager. Og vi lærer mer om det å leve med sykdom og vi
kan ha livsglede , selv med kroniske plager.
Jeg ser med takknemlighet på den tiden jeg har fått være med på dette
arbeidet.
Takker kollegaer, politikere, pårørende og brukere for tiden som vi har hatt
sammen til å forme tjenesten til det den er i dag.
Jeg går inn i pensjonisttilværelsen med spenning og forventning og ønsker
min arvtager Kristin Martinsen og hennes medarbeidere lykke til og all
mulig fremgang.
Hilsen avtroppende helse- og omsorgsleder Bjørg

Hei arbeidsgivere i Rømskog!
Kommunen skal bosette flyktninger i 2016. I forbindelse med
deres introduksjonsprogram har vi behov for praksisplasser, i
første rekke på deltid.
Dere vil kunne bli kontaktet med forespørsel om det er muligheter
i deres bedrift.
Dere kan også kontakte kommunen dersom dere ønsker mer
informasjon, eller vet at dere kan tilby praksisplasser. Vi håper på
et godt samarbeid med næringslivet!
Kontaktinfo: Unni Degnes tlf.
90728703 unni.degnes@romskog.kommune.no

ÅPNING AV KØRRESESONGEN

Lørdag 18.juni fra klokken 12.00
Utstilling i Tinghuset ved bl.a Kari Andersen (maleri), Bjørg
Holmen (rosemaling) og Øivind Sand(ved dreiebenken).
Popcornsalg v/Ungdomsklubben
Rømskog Bibliotek gir bort bøker.
Kl. 13.00. Guiding på miniutstillingen HUSHOLDNING OG
SKOGBRUK v/ historielaget
Kl. 13.00 – 16.00 Hesteridning v/Ann Mari
Kl. 15.00. Musikkafe med Erik Hageler/ Trubadur
Andre leker og aktiviteter…
MARKED PÅ ÅPNINGEN AV KURØEN

Vil du stille ut, selge egne produkter eller har noe brukt. Fristen
for å melde seg på er mandag 13.juni.
henvendelse: elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no
Biblioteket holder åpent hver mandag i juli måned. Torsdager
stengt.
Kulturskolen. Fristen for å søke om plass for 2016/2017 er
20.juni. Skjema deles ut til elever, er tilgjengelig på biblioteket og
på www.romskog.kommune.no. Søknad sendes
til: postmottak@romskog.kommune.no

«Prosjekstøtte 2016».
Kulturavdelingen har ca 30.000 kroner til rådighet til å støtte lokale initiativ
og prosjekter.
Alle som har planer om å gjennomføre et arrangement, holde et stevne, ha
en konsert o.l., kan søke om støtte. Det gjelder enkeltpersoner så vel som
lag og foreninger.
Kriteriet for å søke er
1. Beskrivelse av prosjektet
2. Det legges ved et budsjett med maks støttebeløp kr 5 000.
3. Kontaktperson med postadresse, emailadresse og kontonummer.
Søknadsfristen 18.8. 2016 Søknad sendes
til: postmottak@romskog.kommune.no

LØRDAG 11. JUNI KL. 12.00 PÅ FOTBALLPLASSEN
Offisiell åpning av traseen Tukuelva, ved varaordfører.
Servering av pølser. RIL holder kiosken åpen

Lag og foreninger
Unionsmarathon
Maiværet er varierende. Det kan være riktig så varme dager, det kan være
kjølige dager og det kan være dager med nordavind og sno da man slett
ikke vil gå ut. Men det må man jo. For nå er det snart bare 2 måneder
igjen til startskuddet går for Unionsmarathon 2016. Et godt mål å ha for å
komme opp av sofaen.
Datoen i år er 2. juli. Enten du har tenkt å slå din egen rekord fra tidligere,
ønsker å komme i litt bedre form, se strammere ut i badetøyet til
sommeren, slå naboen på oppløpet eller bare kose deg på et veletablert
løp, så er det tiden for å snøre på deg joggeskoa. Ut i skog og mark for å
trene. Unionsmarathon arrangeres tolvte år på rad, og akkurat som
tidligere er distansene marathon, halvmarathon og 10 km. Er du barn
finnes det flere distanser som du kan velge mellom. Påmeldingen er nå
åpen gjennom vår hjemmeside www.unionsmarathon.no.
Ønsker du ikke selv å løpe, kan du ikle deg en grønn funksjonær t-skjorte
og være med i arrangementet. Hvert eneste år får alle de grønnkledde
funksjonærene mange lovord fra deltagerne. De har æren for at
Unionsmarathon har blitt så vellykket. Håper vi treffes på treningsturer i
løpet av våren, og at så mange som mulig møter opp på
Kørren 2. juli. Unionsmarathonstyret

NÆRINGSUTVIKLING PÅ RØMSKOG MEDLEMSMØTE I RØMSKOG SP
Rømskog Senterparti arrangerer medlemsmøte (ikke medlemmer
er også velkommen) på kommunehuset (gml. spisesal)
torsdag 2. juni kl. 19.00.
Program:
•

«Mulighetsrommet» ved Stefan Gundersen, Trandem Gård.
- Hvilke muligheter har vi for næringsvirksomhet på
Rømskog?
- Hvilke tilskuddsordninger finnes hos Innovasjon Norge?
• Kommunereform
- Hvilke alternativ finnes?

Enkel bevertning. Velkommen!

Pensjonistforeningen
Torsdag 16. juni har vi grøtfest i gamle spisesalen kil 16.00. Påmelding må
skje så fort som mulig til tlf. 69859213 eller 92822446. Jon Erik Kolstad
«Kølstan» underholder.
Vel møtt!
Vi minner om firedagersturen 16. – 19. august, som i år går til
Skeikampen. Vi skal bo på THON Hotell Skeikampen. Dagsturer går til
Prøysenhuset, Lillehammer, Maihaugen og Aulestad. På hjemturen kjører
vi innom Løiten Brenderi og Lysstøperi. Ved minimum 40 deltagere er
prisen kr 5.250,- Opplysninger og påmelding til Thor Haugen innen
13.06.16. Tlf. 924 44 002.
Uansett alder, velkommen med! Hilsen Turkomiteen

Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 6.6 kl. 18.00
Aktivitetskalender
Ukedag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag

Dato
01.06
01.06
02.06
02.06
04.06
06.06
07.06
07.06
08.06
08.06
14.06
15.06

Kl.
18.00
20.00
17.00
18.00
19.30
16.00
10.00
18.30
18.00
20.00
18.30
18.00

Torsdag 16.06 17.00
Lørdag 18.06 12.00
Mandag 20.06 18.00
Søndag 26.06 11.00

Hvor
Skytebanen
Gymsalen
Kørren
Rømskog kirke
Rømskog bedehus
Kommunestyresalen
Eldresenteret
Biblioteket
Rømskog skytebane
Gymsalen
Biblioteket
Rømskog skytebane
Rømskog kirke
Kørren

Hva
Treningsskyting
Aerobic
Dugnad
Gudstjeneste
Sommerfest
Formannskapsmøte
Herresamling
Språkgruppe
Skyting om datafatet
Aerobic
Språkgruppe
Skyting om
klassemedaljene
Åpen kirke
Åpning av Kørren Rømskogdagen
Kommunestyremøte
Friluftsgudstjeneste

Festsalen
Kirkeparken
nedenfor kirken
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20.5 Bruk Arial som skrifttype.

